االتجماع الثعلث للتجنة االسمشعرٌة للانمدى العربً لحوكاة اإلنمرنت
دبً –  5 ،3اعرس1023
مقرٌر االتجماع

 -2افممعح االتجماع
باستضافة كرٌمة من هٌئة تنظٌم االتصاالت فً اإلمارات وبتنظٌم مشترك مع سجل اإلنترنت
ألوروبا والشرق األوسط ( )RIPE NCCانعقد االجتماع الثالث للجنة االستشارٌة للمنتدى العربً
لحوكمة اإلنترنت ( )Arab MAGفً فندق رادٌسون روٌال ،فً دبًٌ ،ومً  3و 5مارس،2013
وتخلل اجتماعات اللجنة االستشارٌة اجتماعات المشاورات المفتوحة ٌومً  5-4مارس تحت شعار
"كلنا شركاء" بتنظٌم مشترك مع هٌئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة (آٌكان) وسجل
اإلنترنت ألفرٌقٌا ( ،)AfriNICوهً المشاورات التً ضمت شقا رفٌع المستوى بمشاركة عدد من
صناع السٌاسات ورواد الصناعة فً المنطقة ومن المنظمات الفاعلة ،ضمن برنامج ٌهدف إلى
تحدٌد األولوٌات والتحدٌات وسبل بناء وتدعٌم الشراكات نحو إدماج أفضل للمنطقة العربٌة فً
مسار صنع سٌاسات االنترنت.
فً مستهل أعمال اللجنة رحبت السٌدة /كرستٌن عرٌضة ممثلة عن أمانة المنتدى بالجهاز القومً
لتنظٌم االتصاالت فً مصر بأعضاء اللجنة وافتتح االجتماع أعماله بكلمات من كل من السٌد/
قصً الشطً -نائب رئٌس الجمعٌة الكوٌتٌة لتقنٌة المعلومات ورئٌس اللجنة ،والسٌد /حازم حزة–
عن األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة ،والسٌد /أٌمن الشربٌنً -عن لجنة األمم المتحدة
االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا (اإلسكوا) .رحب المتحدثون بالمشاركٌن وتبادلوا التهانً
والتقدٌر لجمٌع أعضاء اللجنة والشركاء على نجاح االجتماع السنوي األول للمنتدى (الكوٌت
 ،)2012واعتمد االجتماع جدول األعمال (مرفق رقم .)1

 -1اسمعراض االتجماع السنوي األول للانمدى:
قدم السٌد قصً الشطً  -رئٌس اللجنة ورئٌس االجتماع السنوي األول استعراضا لتقرٌر الرئٌس
(اإلصدار األول) حول االجتماع السنوي األول للمنتدى العربً لحوكمة اإلنترنت (والمنشور على
الموقع االلكترونً للمنتدى) ،مرورا بمحتوٌاته المختلفة التً تضمنت استعراضا لمجرٌات جلسات
المنتدى باإلضافة إلى مكوناته المختلفة.

هنأ الحاضرون رئٌس االجتماع السنوي األول على الجهد المبذول فً إصدار التقرٌر كما عبروا
عن تقدٌرهم للجهد الذي قامت به الجمعٌة الكوٌتٌة لتقنٌة المعلومات ( )KITSفً انجاح االجتماع
السنوي األول للمنتدى فً الكوٌت.
استعرض المشاركون بعض اآلراء حول التقرٌر واتفق المشاركون على دعوة المهتمٌن بتقدٌم
مالحظاتهم حول التقرٌر إلى أمانة المنتدى عبر البرٌد االلكترونً secretariat@igfarab.org
فً فترة أقصاها اسبوعان ،بحٌث تقوم األمانة بتجمٌع هذه التعلٌقات والمالحظات وتقدٌمها إلى
الرئٌس بهدف تنقٌح التقرٌر على ضوئها .اقترح االجتماع كذلك ان ٌتم اعداد ملخص تنفٌذي لتقرٌر
الرئٌس ،كرسائل من المنتدى تتناسب مع الرؤساء التنفٌذٌٌن.
نوه االجتماع كذلك عن كثرة الجلسات وورش العمل خالل االجتماع السنوي األول للمنتدى فً
الكوٌت ،والتً على الرغم من اتاحة الفرصة من خالل تعددها للمشاركٌن للتعرف على عدد كبٌر
من الموضوعات ،إال أنها مثلت من ناحٌة أخرى تحدٌا للمشاركٌن من حٌث اتاحة الوقت الكافً
لتبادل المناقشات البٌنٌة وبناء الشراكات من خالل برنامج موحد .الحظ االجتماع كذلك أهمٌة وجود
تغطٌة إعالمٌة أوسع ألعمال االجتماعات السنوٌة القادمة للمنتدى ودور ذلك فً الوصول بأعمال
المنتدى إلى المزٌد من الجهات ذات الصلة وإدماج المستخدم العربً وفهم أولوٌاته.
ناقش االجتماع كذلك المدة األمثل لالجتماع السنوي ،بحٌث تكون المدة مالئمة من ناحٌة تٌسٌر
مشاركة المزٌد من المهتمٌن دون وضع المزٌد من الضغوط على النواحً المالٌة المطلوبة لعقد
االجتماع والمشاركة فٌه .نوه كذلك الحاضرون عن أهمٌة البدء مبكرا فً اعدادات المنتدى ،ال سٌما
فٌما ٌخص جذب الدعم وتخطٌط المنح ،وعن أهمٌة التواصل مع كافة األطراف لحفز المزٌد من
الدعم لمكونات المنتدى .اتفق أٌضا المشاركون على أهمٌة اختٌار الموضوعات األكثر صلة
بأولوٌات المنطقة العربٌة دون التقٌد بالضرورة بجدول أعمال المنتدى العالمً ،وبعٌدا عم تكرار
ذات المحاور التً تم استعراضها فً الدورة األولى للمنتدى ،بحٌث ٌعكس المنتدى العربً
خصوصٌات المنطقة ،مع التركٌز على الكٌف ولٌس الكم من حٌث عدد الجلسات الرئٌسٌة وحسن
االعداد لها واختٌار أفضل المتحدثٌن فٌها.
أكد االجتماع أٌضا على أهمٌة التوسع فً إشراك صناع السٌاسات رفٌعً المستوى فً المنطقة
العربٌة ،وكذلك رواد الصناعة ،وذلك لتعظٌم المردود وفتح القنوات نحو تناول التحدٌات وصٌاغة
الحلول بشكل مشترك.
أشار المشاركٌن كذلك إلى أهمٌة توثٌق االجتماع السنوي األول بشكل متكامل ،وخاصة من خالل
نشر الجهة المضٌفة لتسجٌالت الجلسات وورش العمل وتقارٌرها لتعمٌم االستفادة من هذه المواد
لمن لم ٌتمكن من المشاركة الفعلٌة فً الكوٌت ،باإلضافة كذلك إلى توثٌق الجوانب التنظٌمٌة
واللوجستٌة بحٌث ٌمكن االستفادة منها بواسطة الجهات التً تستضٌف االجتماع السنوي فً
السنوات القادمة ،وتطوٌر ذاكرة مؤسسٌة للمنتدى.
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 -3اسمعراض األنشطة انذ انمهعء االتجماع السنوي األول:
استعرضت أمانة المنتدى األنشطة التً تمت خالل الفترة منذ انعقاد االجتماع السنوي األول فً
الكوٌت فً أكتوبر ،حٌث تم عقد ورشة عمل خالل أعمال المنتدى العالمً لحوكمة اإلنترنت فً
باكو ،أذربٌجان ،تم خاللها استعراض مسار المنتدى وخلفٌة نشأته ومكونات العمل فٌه ،باإلضافة
إلى استعراض أهم الموضوعات التً تم مناقشتها خالل جلسات المنتدى ،كما تعرضت ورشة العمل
إلى رؤٌة المشاركٌن حول الوصول إلى المزٌد من ذوي الصلة وإشراكهم فً أعمال المنتدى .تم
كذلك تنظٌم اجتماع على هامش فعالٌات المنتدى العالمً للمشاركٌن من المنطقة العربٌة بهدف
استعراض الخطوات التنظٌمٌة للفترة الالحقة بهدف استكمال مسار المنتدى فً الدورة المقبلة.
تم أٌضا استعراض العمل الذي قامت به أمانة المنتدى مع كل من األمانة العامة لجامعة الدول
العربٌة واإلسكوا فً صٌاغة وثٌقة للشروط اإلطارٌة التً تستعرض بالتفصٌل متطلبات استضافة
وتنظٌم االجتماعات السنوٌة القادمة بهدف ضمان خروج االجتماعات السنوٌة القادمة بشكل ٌحقق
البناء على ما حققه االجتماع السنوي األول من نجاح ،وهً الوثٌقة التً تم إرسالها إلى جمٌع
الجهات التً عبرت رسمٌا عن رغبتها فً استضافة االجتماع السنوي القادم.

 -4االتجماع السنوي الثعنً للانمدى:
اتفق المشاركون على أن ٌنعقد االجتماع السنوي الثانً لمدة ثالثة أٌام كحد أقصى ،على أن ٌتم
النظر فً عقد شق رفٌع المستوى فً بداٌة الٌوم األول لالجتماع السنويٌ ،تناول محاور المنتدى
وٌرسم صورة شاملة ألولوٌات وتحدٌات المنطقة من منظور كافة أصحاب المصلحة.
وناقش المشاركون أفضل الفترات الزمنٌة التً ٌمكن تنظٌمه خاللها بحٌث ال ٌتعارض مع أي من
ا ألحداث األخرى ذات العالقة ،ووجد المشاركون أفضلٌة للفترة منذ منتصف شهر سبتمبر 2013
وحتى نهاٌة األسبوع األول من شهر أكتوبر ،وتم تفوٌض األمانة فً التنسٌق مع الجهة المضٌفة
عند إتمام عملٌة تحدٌدها من أجل التحدٌد النهائً للموعد.
كما تم االتفاق على أن ٌتم فتح الباب لمناقشة الموضوعات الرئٌسٌة لجدول أعمال االجتماع السنوي
الثانً عبر القائمة البرٌدٌة الخاصة باللجنة ،وذلك على ضوء مداوالت اجتماعات المشاورات
المفتوحة والتً حددت عددا من الموضوعات التً تعبر عن بعض أولوٌات المنطقة التً ٌمكن
البناء علٌها.
فٌما ٌخص اختٌار الجهة المضٌفة لالجتماع السنوي استعرضت األمانة فً الٌوم األول من اجتماع
اللجنة المسار الذي تم إعالنه الستضافة االجتماع السنوي الثانً للمنتدى ،حٌث تم إعالن فتح الباب
الستضافة االجتماع السنوي الثانً للمنتدى وتلقت األمانة أربعة عروض من جهات حكومٌة وغٌر
حكومٌة .ناقش االجتماع المعاٌٌر الواجب مراعاتها فً اختٌار الجهة المضٌفة ،وتم وضع عدد من
المعاٌٌر الرئٌسة فً المرفق رقم ( ،)2وبناء على مقترح من رئٌس اللجنة تم االتفاق على أن تتولى
جامعة الدول العربٌة واإلسكوا اختٌار العرض األنسب لهذا العام على ضوء مناقشات اللجنة .ومن
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ثم أعلنت اإلسكوا وجامعة الدول العربٌة تشكٌلهما فرٌقا مؤقتا تكون مهمته تقٌٌم العروض المختلفة
واختٌار أفضلها الستضافة االجتماع السنوي لعام ٌ ،2013ضم الفرٌق المؤقت كال من جامعة
الدول العربٌة واإلسكوا باإلضافة إلى أمانة المنتدى وأربعة من اعضاء اللجنة االستشارٌة التالً
أسماؤهم:
-1
-2
-3
-4

سلٌمان بخش – هٌئة تنظٌم االتصاالت  -اإلمارات
قصً الشطً – الجمعٌة الكوٌتٌة لتقنٌة المعلومات – الكوٌت
عادل عبد الصادق – مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة – مصر
بول رٌندك ( ،)Paul Rendekسجل اإلنترنت إلقلٌم أوروبا والشرق األوسط -
اإلمارات

فً الٌوم الثانً من أعمال اللجنة االستشارٌة تم دعوة الجهات المتقدمة بعروض قائمة للمشاركة فً
شق من اجتماع اللجنة االستشارٌة .وتفضل ممثلو كل من السٌدة /عائشة بوزٌدي – مسئولة العرض
المقدم من وزارة البرٌد وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال فً الجزائر ،والسٌدة /رشٌدة فخري –
مسئولة العرض المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجٌات الحدٌثة فً المغرب ،بتقدٌم
كلمات عبروا فٌها عن التزام جهاتهم بتسخٌر جمٌع الطاقات وتوفٌر كل اإلمكانات الممكنة إلخراج
االجتماع السنوي الثانً للمنتدى على أمثل وجه ممكن إذا ما تم تكلٌفهم باالستضافة ،وأكدا على
مدى اهتمام جهاتهم بدعم أعمال المنتدى كهدف أساسً للتقدم بعروضهم ،كما عبر كل منهما عن
استمرار دعم جهاتهم لكافة أعمال المنتدى والعمل على نجاح االجتماع السنوي الثانً أٌا ً ما خلص
إلٌه قرار اختٌار الجهة المضٌفة.
تفضلت السٌدة /دٌانا بوغانم – مسئولة العرض المقدم من وزارة االتصاالت وهٌئة المنظمة
لالتصاالت بتقدٌم كلمة عبرت فٌها عن قناعة لبنان بأهمٌة إتاحة الفرصة للتدوٌر الجغرافً بٌن
مناطق الوطن العربً فً استضافة اجتماعات المنتدى ،وأنه على ضوء وجود عروض أخرى
تحقق هذا الهدف الهام ،فإن لبنان ٌسحب عرضه الستضافة االجتماع السنوي لهذا العام ،وٌعبر عن
دعمه للجهة التً ٌتم اختٌارها أٌا كانت نحو انجاح االجتماع السنوي القادم ،بما ٌحقق المصلحة
األوسع للوطن العربً ككل .شكر االجتماع لبنان على الموقف البناء الذي ٌجسد التوحد خلف
أهداف المنتدى.
كما تم نقل رسالة السٌد /عبد العزٌز هاللً – مسئول العرض المقدم من الجمعٌة المغربٌة لإلنترنت
(  ) Morocco ISOC Chapterإلى المشاركٌن بأن الجمعٌة تقدمت بعرضها فً وقت لم ٌكن
معلنا عن رغبة وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجٌات الحدٌثة بالمغرب فً االستضافة ،وأنه من
ثم ٌضع طاقات الجمعٌة لدعم جهود الوزارة حال اختٌار عرض األخٌرة.
بعد االستماع إلى مشاركات ممثلً الجهات أصحاب العروض القائمة ،وتأكٌدهم االلتزام التام
بتسخٌر الجهود إلنجاح اجتماع المنتدى واخراجه على الشكل األمثل ،تم توجٌه شكر اللجنة
االستشارٌة وتقدٌرها لجمٌع الجهات التً تقدمت على التزامهم الجاد ودعمهم نحو تحقٌق أهداف
4

المنتدى ،وقامت اإلسكوا بإحاطة االجتماع علما بنتائج أعمال الفرٌق المؤقت المعنً باختٌار الجهة
المضٌفة للعام  ،2013حٌث تقرر ارسال خطاب تكمٌلً الستٌفاء المزٌد من المعلومات قبل ٌوم
 23مارس  ،2013وهً معلومات ستعاون الفرٌق المؤقت على الوصول إلى قراره النهائً ،على
أن ٌستكمل الفرٌق المؤقت أعماله بالوسائل اإللكترونٌة وٌتم إعالن الجهة المضٌفة بحلول ٌوم
االثنٌن الموافق  1إبرٌل .2013

 -5اسعر العال حمى االتجماع القعدم:
تم االتفاق أن تستكمل اللجنة االستشارٌة أعمالها من خالل القائمة البرٌدٌة المخصصة ألعمالها ،وتم
االتفاق على إنشاء ثالث لجان فرعٌة تتولى بحث وصٌاغة الرؤى حول عدد من الموضوعات وفقا
لما ٌلً:
أ) اللجنة الفرعٌة حول آلٌات وإدارة التموٌل – ٌنسق أعمالها السٌد /خالد قوبعة
ب) اللجنة الفرعٌة حول التسوٌق واالتصال – ٌنسق أعمالها السٌدPaul Rendek /
ج) اللجنة الفرعٌة حول اآللٌات الحاكمة – ٌنسق أعمالها السٌدة /سالم ٌموت
وتم االتفاق على أن تكون عضوٌة اللجان الفرعٌة مفتوحة لمن ٌرغب من أعضاء اللجنة
االستشارٌة (مرفق رقم  3قائمة اعضاء اللجان الفرعٌة المسجلٌن لحٌن صدور التقرٌر).
تم تكلٌف اللجان الفرعٌة بصٌاغة حدود الوالٌة الخاصة بكل منها (بما فً ذلك تحدٌد المخرجات
والخطة الزمنٌة لهذه المخرجات) فً تارٌخ أقصاه  20مارس  ،2013على أن ٌتم فتح الباب لتلقً
التعلٌقات على هذا المنتج حتى ٌوم  22مارسٌ ،تم بعد ذلك إتاحة الفرصة للجان الفرعٌة للتنقٌح
والوصول إلى المنتج النهائً لحدود الوالٌة بحلول ٌوم  3إبرٌل  ،2013والذي ستعمل اللجان على
أساسه ،على أن تبدأ جمٌع اللجان الفرعٌة أعمالها من خالل الوسائل االلكترونٌة فٌما بٌن اجتماعات
اللجنة االستشارٌة.

 -6مدوٌر عضوٌة اللتجنة االسمشعرٌة:
تم استعراض اآللٌة التً تم بها تشكٌل اللجنة فً دورتها األولى (الحالٌة) .تم التنوٌه كذلك من جانب
األمانة أنه من واقع تلقٌها لعدد من الطلبات و االستفسارات فقد لمست األمانة وجود صعوبات لدى
عدد من الحكومات المشاركة فً أعمال اللجنة االستشارٌة فً محدودٌة السماح لشخص واحد
بالمشاركة ،خاصة فً ظل صلة الموضوعات التً تتناولها اللجنة بأكثر من جهة على المستوى
الوطنً (خاصة الوزارات وهٌئات التنظٌم) .كذلك بالنسبة لبعض الجهات غٌر الحكومٌة والتً تغٌر
اختصاص الشخص السابق تسمٌته سابقا وعدم امكانٌة السماح لممثل آخر عن ذات الجهة لعضوٌة
اللجنة .واقترحت األمانة على ضوء ذلك السماح للمهتمٌن من الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة
لحضور اجتماعات اللجنة االستشارٌة بصفة مراقبٌن ،على أن ٌكون ألعضاء الجنة اللذٌن ٌتم
تسمٌتهم الحق فً عقد شق من أعمال اللجنة بأعضائها فقط وفقا لطبٌعة جدول األعمال.

5

ناقش االجتماع عدد من المقترحات حول آلٌات عمل اللجنة ،وآلٌة تدوٌر العضوٌة ،ونوه بعض
المشاركٌن عن عدد من المقترحات ،وتم تكلٌف اللجنة الفرعٌة المعنٌة باآللٌات الحاكمة (الفقرة 5
من هذا التقرٌر) بصٌاغة مقترحات حول عضوٌة اللجنة االستشارٌة وذلك قبل ٌوم  31مارس
.2013

 -7معرٌخ واكعن انعقعد االتجماع القعدم للتجنة االسمشعرٌة:
شهد االجتماع كذلك دعوات الستضافة االجتماعات المستقبلٌة للجنة االستشارٌة من كل من
الجزائر ،والمغرب ،وتونس ،ولبنان .اتفق المشاركون بشكل مبدئً على عقد اجتماع إضافً واحد
قبل انعقاد االجتماع السنوي للمنتدى خالل شهر ٌونٌو  2013وٌتم النظر الحقا فً مكان االنعقاد
وفً الحاجة إلى عقد اجتماع اضافً ثان للجنة حسب الحاجة.
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)1( مرفق رقم
جدول األعمال وبرنامج العمل

DAY 1:

SUNDAY 3 MARCH 2013

Third Meeting of AMAG of the First Round of the Arab IGF (closed for AMAG members)
0930 - 1000 Registration
1000 - 1130 Opening and welcome remarks
1100 - 1230 First Round of the Arab IGF Process
o Presentation of the Arab IGF 2012 Chairman's Report and summary presentation on
organizational experiences. (KITS)
o Discussion among AMAG members on the first round of the Arab IGF organization,
administration, and outputs.
1230 - 1300 Coffee break
1300 - 1430 o Update by Secretariat on progress since Arab IGF 2012 meeting. (Secretariat)
o AIGF Governance – Methodology of working, roles and functions (AMAG, Chairman,
Secretariat, partners, etc.)
o Sustainability of the Arab IGF Process
1430 - 1530 Lunch break
1530 - 1700 Arab IGF Process: Organizational and Governance Arrangements
o AMAG membership issues, selection, renewal, etc.
o Discussion on the hosting of the Arab IGF 2013 and future annual meetings
Open Consultation
1930 - 2230 Welcome Dinner
DAY 2:

MONDAY 4 MARCH 2013

0900 - 1030
1030 - 1100
1100 - 1230
1230 - 1400
1400 - 1530
1530 - 1600
1600 - 1730

Open Consultation (Cont'd)
High-level Internet Governance Roundtable
Coffee break
ICANN Middle East Engagement Strategy
Lunch break
Fostering Multi-Stakeholder Internet Governance Models in the Region
Coffee break
Developing Regional DNS Markets
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DAY 3:

TUESDAY 5 MARCH 2013

Open Consultation (Cont'd)
0900 - 1030 Building Regional Capacities in Internet Governance
1030 - 1130 Closing of the Open Consultations
1130 - 1200 Coffee break

1200 - 1330
1300 - 1430
14 30 - 1600
1600 - 1700

Third Meeting of AMAG of the First Round of the Arab IGF (Cont'd) (closed for AMAG
members)
Reflections on the discussions of the Open Consultation, and setting main themes and options for
the overall theme of Arab IGF 2013
Organization of work and AMAG Working Groups
Lunch break
Next steps, timeline and any other business
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)2( مرفق رقم
المعاٌٌر الرئٌسٌة الختٌار الجهة المضٌفة

-

Geographic rotation
Attractiveness of the city venue
Engagement in the Arab IGF and global IGF processes
Acceptance of TORs
Logistic facilities
Multistakeholderism
Experience of the country/entity in hosting similar events
Coordination with government
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مرفق رقم ()3
اللجان الفرعٌة للجنة االستشارٌة للمنتدى العربً لحوكمة اإلنترنت

األاور الاعلٌة

المسوٌق واإلعالم

اآللٌعت الحعكاة

فهد بطاٌنة
عالن غازي
خعلد قوبعة *
حازم حزه
هشام أبوالٌزٌد
مصعب عبدهللا

شفٌق شٌا
بول رٌندك (* )Paul Rendek
زهرة بوغانم
فهد بطاٌنة
سالم ٌموت (مساعدة)
معٌز شكشوك
مالك سً محمد
عادل عبد الصادق
هشام إبراهٌم
هشام أبوالٌزٌد

حنان بوجٌمً
مٌرنا بربر
سالم ٌاوت *
دٌانا بوغانم
هشام إبراهٌم
قصً الشطً
مالك سً محمد
كرٌستٌن عرٌضة
حسٌن بدران
عالن غازي
عادل عبد الصادق
هشام أبوالٌزٌد
مصعب عبدهللا

* منسق اللجنة الفرعٌة
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